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Hør Impulser på CD
Impulser indtales hver måned på 
CD af Margit Sinding Nellermann. 
Du kan gratis modtage en CD. Du 
skal blot kontakte redaktionen på 
mail: maria.bernhard@svendborg.dk 
eller ringe på tlf. 62 23 39 06

I denne udgave af Impulser har 
vi samlet en række emner og  
artikler du kan dykke ned i. 

Du kan bl.a. læse om ældreom- 
rådets nye værdighedspolitik, 
og om hvordan Svendborg Kom-
mune har prioriteret flere midler 
til varme hænder på plejecentre 
og i hjemmeplejen.

I dette efterår står Bryghuset - Svendborg Demensby klar til åbning. 
En demensby, hvor trygge, inspirerende og motiverende rammer for 
beboere spiller en afgørende rolle. 

”Det vil jeg gerne støtte op om, det kan også blive mig eller en af mine 
pårørende” sådan har det lydt på de fleste af de møder Svendborg 
Kommune har holdt om etablering af demensbyen.
Og når jeg tænker på den proces vi har været igennem – fra de 
første tanker om at bygge en demensby i Svendborg til i dag, hvor vi 
er tæt på at skulle åbne byen - så bliver jeg både glad og stolt for det 
arbejde, Svendborg i fællesskab har gjort. 

Demensbyen er et tydeligt eksempel på, hvordan Svendborg kan 
løfte Svendborg. Politikere der ser muligheder og prioriterer  
demensområdet. Beboere, pårørende, medarbejdere, samarbejds-
partnere og andre interesserede der støtter op med viden og gode 
ideer. Borgerligt Socialt Boligselskab, der ejer bygningerne, som 
konstruktivt hjælper og støtter med udviklingen. Frivillige og frivil-
lige organisationer der bidrager, både med deres viden om frivil-
lighed og arbejdskraft. Som eksempler på dette har demensbyen nu 
både en støtteforening og en plan for styrkelse af frivillighed. Vi har 
modtaget de flotteste donationer af møbler og tilbehør fra mange 
borgere. Og sådan kunne jeg blive ved. Fælles er, at alle ønsker at 
skabe en god og tryg dagligdag for demente borgere i Svendborg.

I skabelsen af demensbyen har der været højt til loftet og vi har 
forsøgt at indtænke rum og muligheder så flest mulige beboere vil 
kunne få de bedste rammer for at fortsætte med at leve et liv de kan 
genkende og er trygge ved. Der er mange ideer og muligheder – og 
vi har ikke råd til det hele fra starten – men det gør heller ikke noget. 
Vi vil nemlig gerne sikre, at omgivelserne tilpasses til beboerne og 
løbende udvikles over tid. Derfor vil demensbyen heller aldrig stå 
helt færdig. 

I skrivende stund forvandles tidligere kontorer og mødelokaler til 
herreværelse, velværerum, genbrugsbutik, restaurant og meget an-
det. Fra august begynder vi at ændre på udearealerne. 

Hvis du har lyst at se den nye demensby og høre tankerne bag, vil jeg 
opfordre dig til at kigge forbi demensbyen lørdag den 3. september 
2016. Her har du mulighed for at få en rundvisning både inde og ude 
og høre mere om Danmarks første demensby, demens og tankerne 
bag – og måske spise en hotdog? Så måske ses vi?

Jeg ønsker jer alle en god sensommer og god læselyst

ÅBENT HUS
BRYGHUSET SVENDBORG DEMENSBY
BRYGHUSVEJ 2, 5700 SVENDBORG
LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 2016
KL. 11.00 - 15.00

Af  ældrechef Kirsten Vie 

LEDER 
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Flere varme hænder 
til ældre i Svendborg 
Kommune
Af Maria Rudbæk Bernhard

Politikerne i Svendborg Kommune har på  
byrådsmødet den 28. juni godkendt værdig-
hedspolitikken, der er kommunens vision for 
ældreområdet. 

Vi har spurgt formand for Social og Sundheds-
udvalget, Hanne Ringgaard Møller (B) om 
formålet med at udarbejde en værdigheds-
politik for ældreområdet.

Hvad er formålet med en 
værdighedspolitik?
- Det vigtige ved at lave en politik er, at vi får sat ord på 
vores visioner og mål for ældreområdet i Svendborg 
Kommune. Og forarbejdet til værdighedspolitikken 
har været en utrolig vigtig og givende proces. Det er 
netop ved borgermøder, at vi har god mulighed for at 
få kommentarer og forslag fra borgere, pårørende og 
ansatte på ældreområdet. I processen med at udarbejde 
politikken har vi haft mange gode dialoger og det er 
de holdninger, værdier og mål vi har sammenskrevet i 
politikken. Nu er politikken godkendt i Svendborg Kom-
munes Byråd og nu har vi som politikere et ansvar for, at 
vi holder fast i, at politikken også efterleves i praksis.
 
Hvad vil du gerne fremhæve  
ved politikken?
- Vores politiske mål er tryghed og livskvalitet for alle 
ældre borgere i Svendborg Kommune. Vi vil sikre sund-
hed for den enkelte og skabe rammerne for, at alle  
borgere kan leve det liv, de ønsker. 
Svendborg Kommune modtager i årene 2016-2019 12 
mio. kr. årligt til indsatser, der støtter op om værdigheds-
politikken. Vi har prioriteret, at 75% af midlerne fra 
2017 går til ekstra personaleressourcer. Kort sagt vil det 
betyde flere varme hænder på ældreområdet. Allerede 
i 2016 har vi bevilget 6 mio. kr. til personaleressourcer. 
Det vil kunne mærkes på plejecentre og i hjemme-
plejen og være med til at forbedre livskvaliteten og 
muligheden for aktiviteter for de borgere, der bor på 
plejecenter eller modtager hjemmepleje.

Hvordan anvendes de øvrige midler?
Vi vil sikre et højt fagligt niveau og tryghed på pleje-
centrene i Svendborg Kommune. Derfor har vi valgt 
at prioritere midler til at afprøve muligheder for, at et 
plejecenter kan have tilknyttet en fast læge. Det har vi 
prioriteret for at skabe tryghed for de beboere, der har 
svært ved selv at komme til lægen. Desuden giver en 
fast læge på plejecentre større mulighed for samarbejde 
og faglig sparring mellem personale og lægen. Det er 
endnu ikke besluttet, hvordan forsøgsperioden skal or-
ganiseres eller hvilket plejecenter, der skal være med i 
samarbejdet.

De øvrige midler skal bruges til forsat at sikre og 
forbedre rammerne for det gode ældreliv i Svendborg 
Kommune. Der er blandt andet afsat midler til velfærds-
teknologiske hjælpemidler, tilbud til borgere med  
demens og en forbedring af træningsmulighederne  
for ældre borgere i Svendborg Kommune.

-Vi har et særligt fokus på at understøtte et sundt og ak-
tivt ældreliv. Vi ønsker, at alle ældre skal have mulighed 
for bevægelse, træning og aktivitet. Når man træner og 
er aktiv, er man selv med til at bevare sin sundhed, sit 
sociale netværk og forebygge sygdom. 

Hanne Ringgaard 
Møller, formand for 
Social og Sundheds-
udvalget

www.svendborg.dk/værdighedspolitik
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Det er ALDRIG for sent  
at sadle om til et bedre liv

Af Margit Lolk

Impulser er taget til Drejø for at besøge  
Mogens Chrièl (snart 60 år). Jeg møder en glad  
og smilende mand med masser af overskud.

Men sådan har det ikke altid været. Mogens havde et 
stressende arbejdsliv som luftfartsinspektør i Statens 
Luftfartsvæsen. For fem år siden sagde Mogens sit job 
op, blev skilt og flyttede til Drejø sammen med sin hund 
Zetter.
- Jeg kendte lidt til Drejø, da jeg var kommet der, siden 
1982 for at gå på jagt. Jeg havde også købt et lille som-
merhus på øen og inde i mit hoved, havde jeg dannet 
mig et billede af, hvordan det ville være at bo på en 
ø, hvilket skulle vise sig, lå langt fra virkeligheden, 
fortæller Mogens.
- Udover, at være stresset og ked af det, havde jeg også 
fået konstateret tre diskusprolapser. Jeg opdagede, at 
alkohol også var godt til at lindre smerterne i ryggen 
og stille og roligt kom jeg ud på en glidebane. Jeg var 
blevet afhængig af en daglig mængde alkohol. Jeg drak 
mere og mere og samtidig fik jeg det værre og værre. 
Det resulterede bl.a. i, at jeg også fik svært ved at gå.
Jeg holdt mig for mig selv og kom kun ud, når jeg skulle 
hente den daglige ration af alkohol hos købmanden og 
lufte hundene.

September 2015
Mogens blev indlagt på Svendborg Sygehus pga. mistan-
ke om en blodprop i benet, hvilket heldigvis ikke var 
tilfældet. Men indlæggelsen resulterede i, at der nu blev 
kæret om Mogens. Han blev udskrevet efter en uge og 
blev herefter henvist til undersøgelse på Nyborg Syge-
hus, hvor han fortalte, at han nok drak for meget, hvilket 
de naturligvis selv havde observeret. 
Man kan vist godt sige, at Mogens der mødte sin 
”frelsende engel”. En sygeplejerske, der på en pæda-
gogisk- og ikke bebrejdende måde, fortalte ham, hvad 
leveren havde til formål og hvad der ville ske, hvis den 
fik for meget alkohol.

Vendepunktet
Beslutningen var taget. Jeg var simpelthen nødt til ”at 
sadle om” og stoppe spild af livstid og det skulle være 
NU. Der var kun en måde at gøre det på: ”En kold tyrker” 
og motion. Mogens kontaktede Svendborg Kommunes 

trænende terapeuter på Frøavlen og med hjælp fra dem 
kom han i gang med træningen. Skønt det i begyndelsen 
var en kamp, bare at komme ud af døren og med færgen, 
holdt han ud og han blev i bedre og bedre form.  Han fik 
også installeret en fjernsynsskærm hjemme, så han selv 
kunne kontrollere vægt, blodtryk og puls. Han fortæller 
stolt, at hans levertal nu er normalt.

Drejøboerne har naturligvis været bekymret for Mogens’ 
helbred. De forventede det værste og kan nu, sammen 
med ham, glædes over, at han har vundet kampen over 
det, som var ved at tage livet af ham. ”Hold op, hvor ser 
du godt ud, Mogens og hvor er det bare godt gået”, har 
han ikke hørt en, men mange gange. Han blomstrer af 
energi og overskud. Han cykler og nøjes ikke mere med 
bare at lukke hundene ud. Nu går han lange ture, dyrker 
sin have og er aktiv i lokalmiljøet.  Ja, man bliver helt 
forpustet bare ved at tænke på alt det, Mogens har gang 
i. Men som han selv siger - jeg har jo også en masse, der 
skal indhentes. 

Motion på Drejø
Udover, at Mogens har ydet en fantastisk indsats for at 
komme ud af sit misbrug, har han også haft overskud til 
at stable et motionshold på benene på Drejø. Han havde 
aftalt med sine fysioterapeuter, at de skulle komme til 
øen og sætte øboerne i gang med øvelserne. Kravet var, 
der skulle være mindst fem interesserede, der kom 22 
og nu er der gennemsnitligt 15, der træner en gang om 
ugen.
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Sankt Nicolai Kirke 
Gerritsgade 5, 5700 Svendborg 

Tid Onsdag kl. 14.00 - 15.15  
Start den 17. august 2016
Korleder: Tine Dahl  
Pris: 20 kr. pr. gang
Tilmelding: Astma-Allergi Foreningen 
Telefon: 66 17 44 29 
Mobil: 40 63 35 52
Mail: info@astma-fyn.dk
www.astma-fyn.dk

Er du midlertidigt fritaget for Digital Post?Er du midlertidigt fritaget for Digital Post?
Få hjælp på 
Biblioteket eller 
i Borgerservice.

Du skal ikke gøre 
noget. Du vil 
fortsat modtage 
posten på papir.

Bestil Nem ID på 
www.nemid.nu 
(hvis du ikke har 
Nem ID i forvejen)

Tjek din Digitale 
Post på borger.dk 
eller e-boks.dk

Er du 

midlertidigt 

fritaget for Digital 

Post, så udløber din 

fritagelse den 

1. november 

2016

Jeg er i tvivl om jeg 
er fritaget/midlertidigt 

fritaget

Jeg er
midlertidigt fritaget 
og ønsker fortsat at 

være det

Jeg ønsker 
at en anden person 

kan læse min 
digitale post

Kontakt 
Borgerservice.
Husk legitimation.

Bestil Nem ID på 
www.nemid.nu 
(hvis du ikke har 
Nem ID i forvejen)

Giv læseadgang
til en anden person
på borger.dk

Jeg er 
midlertidigt fritaget 
men er klar til at 
modtage posten 

digitalt

Jeg er 
permanent fritaget 
og ønsker fortsat at 

være det

Hvis du har Astma, KOL eller anden sygdom 
som bevirker vejrtrækningsproblemer,  
er det at synge en sund og berigende måde  
at træne sine lunger på.  

"Din stemme fylder måske ikke det,  
den gjorde engang, men i fælles- 
skabet får sangen større klang"
KOL-koret er etableret i et samarbejde mellem 
Astma-Allergi Foreningen, Musisk Aftenskole  
og rehabiliterings-indsatsen ’Mit liv tilbage til 
hverdagen’ i Svendborg Kommune.

Dyrk din sangglæde 
– styrk dine lunger
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Vores formand, Bent Rasmussen, er en travl mand.  
Som de fleste ved, er han også formand for Danske 
Ældreråd. 

Han rejser rundt i hele landet og ”holder øje” med 
ældrerådene/seniorrådene. Han var meget aktiv ved 
Folkemødet på Bornholm iført en T-shirt påtrykt: 
Danske Ældreråd.

Mødet med Statsministeren?
Bent Rasmussen har været til møde om en ny national 
demenshandleplan hos Statsminister Lars Løkke Ras-
mussen og Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde 
på Marienborg. Dog ikke alene. Der var 49 andre fra 
hele landet. Ved dette møde blev der lagt meget vægt 
på de pårørende til demente.
Tre af indlæggene var af pårørende bl.a. en ægtefælle, 
som gjorde meget for sin demente mand. Men hun vid-
ste ikke, hvad hun skulle stille op, når problemerne blev 
for svære. Hun vidste ikke hvem, hun skulle kontakte i 
kommunen.

- Det rystede mig godt nok. Og da jeg kom hjem igen, 
spurgte jeg ældrechef Kirsten Vie, hvordan det er i 
Svendborg Kommune. Hun fortalte mig, at Region Syd-
danmark har en aftale på demensområdet der indebæ-
rer, at når en borger har fået stillet en demensdiagnose, 
så får kommunen besked fra sygehuset. Kommunen 
tilbyder så et besøg hos borgeren og dennes familie - så 
borgerne får en kontakt i kommunen - og hvor der kan 
aftales,  hvornår familien igen ønsker kontakt/besøg.

Værdighedspolitikken?
- Denne har betydet et godt samarbejde med politikerne 
og embedsværket. Det er først og fremmest behandlin-
gen af vore svageste ældre, hvor værdigheden skal stå 
sin prøve. Hvis de ansatte ikke behandler disse borgere 
ordentligt, er det uværdigt. Derfor er det også vigtigt, at 
personalet på ældreområdet er veluddannet.
 
Demens?
- Det er min opfattelse, at der bliver taget meget mere 
hånd om de demente og deres pårørende – også i 
Svendborg. Bent Rasmussen omtaler med begejstring 
den kommende Demensby i Svendborg, hvor Ældre-
rådet har været med fra starten, idet ældrechef Kirsten 

Vie på vore ældrerådsmøder løbende har orienteret om 
forløbet.

Folkemødet på Bornholm?
- Der var rigtig mange arrangementer også for de æl-
dre. Der var bl.a. fokus på en værdig pleje, fremtidens 
ældreboliger og på bofællesskaberne. 

Hvad var du med til?
- Jeg deltog i en debat omkring digitalisering af ældre 
og kunne fortælle, at nogle af ældrerådets medlemmer 
havde deltaget i en undersøgelse af kommunens hjem-
mesider. Der var også en debat om frivilligt arbejde på 
ældreområdet.
- Har kunne jeg klart markere, at vi i Danske Ældreråd 
siger, at frivillige ikke må udføre visiteret arbejde. Og 
de må slet ikke gå ind i personlig pleje. Det er helt over-
ordnet - også i Svendborg.
Danske Ældreråd arbejder i øjeblikket på at få et møde 
med Socialminister Karen Ellemann, hvor vi vil under-
strege, at det frivillige arbejde skal være ”fløde-
skummet”.

- Fortæl til slut om en god og måske mor-
som oplevelse, du havde på Bornholm.
- Jeg skulle tale på Speakers Corner. 
Og jeg var usikker på, om personerne 
var der for at høre på mig eller slappe 
af. Og jeg fik rod i papirerne, 
fordi det blæste. - Det er 
svært det her, sagde jeg.
- Det går da ellers 
meget godt, sagde en 
ældre herre på første 
række.
Og da jeg talte om 
værdighed udbrød 
han: - Det er hørt! Det 
var ham, der satte mig 
i gang.         

Af Erik Hansen

Nyt fra ældrerådet

Læs mere om Svendborg Ældreråd: 
www.svendborg-ældreråd.dk   

Bent Rasmussen
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Altafgørende  
opbakning til  
demensbyen
Af Dina Moos Riggelsen 

Der arbejdes på højtryk med at være klar til indvielse 
af Bryghuset – Svendborg Demensby i slutningen af 
oktober/starten af november 2016. I den kommende de-
mensby skal der være plads til, at beboere med demens 
kan færdes trygt og sikkert og have mulighed for at have 
en hverdag, der minder om den, de tidligere har haft. 
Svendborg Kommune har bevilliget midlerne til de-
mensbyen og står for ombygningen. Men uden et bolig-
selskab, der var med på ideen, uden en støtteforening, 
som vil bidrage til at rejse midler og uden et tæt samar-
bejde med det frivillige område, havde spirene til den 
kommende demensby haft trange kår.

Da boligerne på Bryghuset ejes af BSB Svendborg og 
administreres af Domea.dk. var det afgørende, at der var 
opbakning til ideen. Svend Erik Johansen, formand for 
organisationsbestyrelsen i BSB Svendborg, hørte første 
gang om Svendborg Kommunes tanker om en demensby 
i august 2015, og syntes med det samme, at det lød in-
teressant. I BSB Svendborg blev man derfor hurtig enige 
om, at demensbyen er et godt tiltag, som man gerne vil 
støtte op om og hjælpe Svendborg Kommune med at 
gennemføre. 

-Vi vil gerne være en seriøs samarbejdsparter nu og i 
fremtiden og synes derfor, det er vigtigt at udvikle os i 
takt med, at målgrupperne for vores boliger ændrer sig, 
siger Svend Erik Johansen. Boligafdelingen på Bryghu-
set har sparet omkring 100.000 kr. op, som i forbindelse 
med etableringen af demenbyen, vil gå til et nyt cykel-
skur til medarbejderne. 

I dagligdagen er det Jan Nielsen, ejendomsmester i BSB 
Svendborg, der hjælper med at få styr på de dagligdags- 
ting, der også skal være på plads i en demensby. Det 
er lige fra placeringen af skraldespande og en plan for, 
hvordan gårdhaverne kan ryddes for sne til etablering af 
en ny indgang til Bryghuset. 

Også det frivillige område har bakket op om etablerin-
gen af Bryghuset Svendborg Demensby og Svendborg 
Kommune arbejder tæt sammen med Frivillig Center 
Sydfyn og Ældre Sagen. 

Lørdag, den 3. september 2016 
kl. 11.00 -15.00 vil der være 
åbent hus i den kommende demensby. Her vil der være mulighed for at møde 

frivillige, støtteforeningen og medarbejdere samt BSB Svendborg. 

Støtteforeningen for  
Bryghuset Svendborg Demensby

Der er etableret en støtteforening, hvis formål er at 
sætte fokus på demens og i særdeleshed Svendborg 
Demensby. Foreningen ønsker at være ambassadør 
for demensbyen og være en konstruktiv sparrings-
partner og initiativtager til projekter og tiltag, der 
kan være med til at forbedre og udvikle den kom-
mende demensby i Svendborg Kommune. 

Den nyvalgte formand for støtteforeningen, John  
Olsen, opfordrer alle interesserede i at blive med-
lemmer af Demensbyens Støtteforening. Et årligt 
medlemskab koster 150 kr. for privatpersoner og  
500 kr. for virksomheder, institutioner, foreninger mv. 

Hvis du ønsker at melde dig ind i Demensbyens  
Støtteforening, kan du skrive en mail til 
demensby@svendborg.dk eller kontakte 
formand John Olsen på john.mette@hotmail.dk

Bestyrelsen for Demensbyens støtteforening. Fra venstre: Sonnie Andersen, Silja Kyndbo, 
John Olsen (formand), Dan Jeppesen, Agnete Sand, Niels Vibe og Erik Hansen
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Seniorværkstederne  
i Svendborg
Ndr. Ringvej 18, Svendborg.  
Tlf. 62 22 95 69.
Seniorværkstederne er  
åbne mandag-fredag 9-13. 
Nogle aktiviteter til kl. 16.
Der er mulighed for at deltage 

i kreative aktiviteter som f.eks. syning, maling, stenslib-
ning. Vi har også træ- og metalværksteder. På Senior-
værkstederne er man velkommen til at fremstille eller 
reparere ting til eget brug. Materialer skal medbringes 
eller købes på værkstederne. 
Åbent hus 3. september kl. 10 -13.
Du kan altid uforbindende få en rundtur og se de  
forskellige værksteder. 
www.senior-vst.dk  
E-mail: kontoret@senior-vst.dk

Aktivitetshuse i Svendborg

Skallen
Møllergade 99, Svendborg. 
Tlf. 62 20 10 55
Skallen er et handicapvenligt 
kommunalt aktivitetshus for 
seniorer og førtidspensio-
nister.
Huset kan bruges af 

foreninger, klubber og grupper i målgruppen. Der 
foregår mange aktiviteter spændende fra møder,  
foredrag, engelsk, håndarbejder til billard og dans.                                                              
For nærmere oplysninger ring eller kig ind på  
kontoret tirsdag-torsdag kl. 9-11 (august kl. 9-10).
www.skallen-svendborg.dk  
E-mail: skallen@nypost.dk

Områdekontor Plejecenter Øst
Tlf. 6223 4300 
Områdekontor Plejecenter Vest
Tlf. 6223 4200

Kommunens aktivitetscentre
Aktivitetscentrene er åbne mandag-fredag i dagtimerne. En 
gang om måneden holder aktivitetscentrene åbent lørdag 
eller søndag. Kontakt områdekontoret for at høre, hvilket ak-
tivitetscenter du kan henvende dig til.

Strammelse  
Brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge.  
Tlf. 62 54 10 04
Huset er åbent for med- 
lemmer hver dag kl. 8.30-
11.30, samt de tider, der er 
angivet i vores program. 

Der er mulighed for at benytte træ- og metalværksted-
erne, og at arbejde sammen med andre medlemmer. 
Det kan være ved restaurering af møbler, stenslibning, 
vævning, syning og hvad, der kommer af ønsker.
Der er en leder på hvert hold, men ikke undervisning. 
Materialer er din egen udgift.
Du kan også være med til at spille billard, petanque 
eller kort.
www.strammelse-brugerlaug.dk
E-mail: strammelse@pc.dk

Svendborg  
Seniorakademi
Ørkildsgade 21,stuen,  
Svendborg  
Tlf. 62 22 17 67
Som medlem af Senioraka-
demiet har du mulighed for 
at deltage i mange forskellige 

kurser. Vi tilbyder undervisning i sprog og IT for be-
gyndere og øvede. Vi har også kurser inden for litteratur, 
livssyn og religion, kunst og kultur.
Kursusprogram findes på bibliotekerne og hjemmesiden. 
Hvis du har emner du gerne vil undervise i, hører vi gerne 
fra dig.

Åbent Hus den 19. august kl. 12-15
www.seniorakademiet.dk
E-mail: seniorakademiet@gmail.com
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Koncert med Thomas Eje  
og Randers Big Band  
i Midtby Hallen

DANSKE SENIORER 
KREDS FYN
DEN 15. OKTOBER 2016 KL. 14-16

Thomas Eje

BILLET PR. STK. 175,- KR.  
ALLE ER VELKOMMEN.
Billetter kan købes fra den 15. august.
Henvendelse til Grethe Sørensen Tlf: 27 57 10 94 
Mail: grethehs@webspeed.dk 
eller Benny Dyrdorf Tlf: 40 33 12 02  
Mail.bdyrdorf@mail.dk

Vi gør opmærksom på, at der IKKE  
er nummererede pladser.  
Dørene åbner kl. 13.00,  
Mad og drikke må ikke medbringes,  
men kan købes i cafeteriaet. 

Kom og dans sammen med 
os i Svendborg Folkedansere
I Midtbyhallen (Rød og Grøn lokale)  
Johs. Jørgensen Vej 10,  Svendborg

Sæsonstart 6. september kl. 14.15-16.45.

Der er både enlige og parvis dansere, som alle 
oplever et godt socialt samvær. Vi har instruktør 
og levende musik til dansen og hygger os i kaffe-
pausen med sang.

Åbent hus tirsdag den 13. september  
kl. 14.15 til 16.45 

Her kan du komme og prøve, om det er noget for 
dig at være med.

Kontakt: Ove Kjeldsen tlf. 62 22 14 85 - 30 63 21 56  
www.svendborgfolkedansere.dk
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Skallen, Møllergade 99
Akvarelmaling, Svendborg
Onsdage i lige uger kl. 13.00 - 17.00
Kontakt: Ib Rasmussen - telefon 6221 1054

Bogbinding, Svendborg
Fredage kl. 10 - 12.
Kontakt: Bengt Jensen - telefon 6254 1388

Engelsk for lidt øvede
På engelskholdene for lidt øvede kan vi optage  
enkelte ekstra elever. Undervisningen foregår hver 
mandag og fredag fra klokken 10 til 12.
Kontakt: Kris Zacho - telefon 8636 3500

Patchwork
Tirsdage kl. 9 - 12
Kontakt: Birthe Nielsen - telefon 6223 1712

L`hombre, Ældre Sagen
Mandage, kl. 13.30 - 16.30
Kontakt: Keld Jensen - telefon 2925 4850

Knipling, Ældre Sagen
Torsdage, kl. 14.30 - 17.00
Kontakt: Astrid Hansen - telefon 6222 0976

Hyggebridge, Ældre Sagen
tirsdage kl. 13 - 17 og fredage, kl. 10 - 13.
Kontakt: Clara Bach - telefon 5115 0230

Danseklubben 89:
Mandage kl. 18.45 - 21.45
Kontakt: Emmy Madsen - telefon 6221 4526/2881 6246

Danseklubben Enigheden:
Onsdage kl. 18.30 - 22.00
Kontakt: Holger Knudsen - telefon 4029 2340

Mødested: Færgegården fra sep.- maj
Mandage kl. 9.00 til 12.00
Vi maler sammen. Der er ikke undervisning, men vi  
inspirerer, hjælper og evaluerer omkring hinandens 
kunstværker og 2 gange årligt tager vi på udflugt til et 
af landets kunstmuseer. Det er gratis at deltage, så bare 
mød op, eller kontakt Tove Grünnewald  
telefon 62 20 61 02

Christinedalsvej 20, 5700 Svendborg 

Støtteforeningen Sygekassens Hjem af-
holder søndags kaffe med 2 timer musikalsk 
underholdning fra kl. 14-16 

14. og 28. august
11. og 25. september
9. og 23. oktober
6. og 20. november
4. og 18. december 

 

Søndags musikcafeer 
på Sygekassens Hjem

Find inspiration på 
www.seniorisvendborg.dk

Sct. Nicolai Læsekreds mødes hver tirsdag fra  
kl. 14.30 til 16.30 - timerne går med oplæsning af ro-
maner vi vælger i fællesskab samt snak og hygge over 
kaffebordet i pausen. Sæsonen går fra midt i august til 
først i juni og nye deltagere er meget velkomne.

Mødested: Menighedshuset Sct. Nicolai Kirkestræde 3. 
Interesserede kan blot møde op, eller kontakte  
Birgit Tjalve - telefon 61 86 34 83

Læsekreds

KUNSTGRUPPEN
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I Stenstrup danser vi folkedans om torsda-
gen fra september til april og vi er faktisk 
stolte af, at vi har rigtig mange medlem-
mer. Vores forening hedder Egebjerg Kva-
drillen.

Når alle møder op er vi ca. 60 dansere, vi har 
to instruktører og 3 spillemænd. De fleste af 
vores dansere er pensionister og der er en del 
i 60-erne, 70-erne og  80-erne for folkedans 
har ingen alder og dansen er en god sport og 
er med til at holde både hjerne og krop i gang.

Instruktørerne forklarer os, hvilke danse og 
trin og figurer vi skal danse. Det kan være 
kvadrilledanse (4 par i kreds), 3 pars danse, 
kredsdanse (store kredse), rækkedanse eller 
pardanse. Dansene er gamle danske folke-
danse fra forskellige egne af landet. Vi danser 
polka, vals, hopsa og meget andet. 

Vi danser fra kl. 19.30 – 22.00 afbrudt af en kaf-
fepause, hvor vi synger et par sange fra Folke-
dans Danmarks sangbog. Det er god motion, 
det er sjovt med masser af socialt samvær.

Så har I lyst til at prøve at danse folkedans, 
så kom gerne til Issøskolen i Egebjerg. I kan 
prøve et par gange og se, om det ikke skulle 
være noget for jer, men pas på – det kan blive 
vanedannende.

I Svendborg Kommune er der faktisk  6 folke-
danserforeninger: Svendborg Folkedansere, 
Taasinge Folkedansere, Brudager Folkedan-
sere, Gudbjerg Folkedansere, Øhavskvadrillen 
og Egebjerg Kvadrillen.

Hvis du vil høre nærmere om folkedansen i 
Egebjerg Kvadrillen, så ring 21607378.

Folkedans i Stenstrup

SVENDBORG BIBLIOTEK 

Slægtsforskningscafe
Slægtsforskningsforeningen DIS Syd-
fyn og Svendborg Bibliotek tilbyder 
hjælp til din egen slægtsforskning. 
Nybegyndere hjælpes i gang, og øvede kan få 
gode råd til at komme videre

Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

tir. 27/09-16 kl. 14:30 - 16:30 
Landet Bibliotek
Gratis u. tilmelding

Fyraftenscafe:  
Jesper Hertz Trio 
Iørefaldende kompositioner  
leveret med musikalsk overskud  
og spilleglæde.  
Musikken er skrevet med inspiration fra bøger, 
film, rejser, hvad som helst – der er altid en his-
torie knyttet til musikken og det kan mærkes, 
når Anders Senderovitz på trommer, Søren 
Østergaard Pedersen på kontrabas og Jes-
per Hertz på klaver, spiller deres swingende, 
billedskabende, smukke og til tider lidt vilde, 
originale danske jazz.

fre. 30/09-16 kl. 15:30 - 16:30 
Svendborg Bibliotek - Gratis u. tilmelding

Se alle bibliotekets  
arrangementer på
www.svendborgbibliotek.dk
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24.-25. oktober  

BROOKLYN

7.-8. november: 

DE STAND-

HAFTIGE  

5.-6. december: 

EN MAND DER 

HEDDER OVE

Seniorbio i Scala FEM GODE GRUNDE TIL  
AT GÅ I BIOGRAFEN

EDDIE THE 

EAGLE

21.-22. november:

Det kan du fordi Svendborg kommunes afd. for kultur og bibliotek 
har indgået en aftale med Scala om særvisninger. I praksis har vi 
lejet biografen og viser udvalgte film på faste tider.

  EFTERÅR 2016 

Tider: 
Mandag formiddag kl. 10.15 eller
Tirsdag eftermiddag kl. 13.00
 
En filmpakke med 5 film koster 200 kr. 
Der sælges endvidere enkeltbilletter umiddelbart før 
hver forestilling. Pris 60 kr. (under forudsætning af, at 
der er ledige pladser).

Billetsalg (filmpakken) foregår  
i Scala på følgende tider:
Mandag den 26. september kl. 10.00 sælges til  
mandagsfilm og

Tirsdag den 27. september kl. 10.00 sælges til  
tirsdagsfilm.

Der betales kontant eller med check.

Billetsalget foregår efter følgende model:
Kl. 9.45- 10.00: Dørene åbnes og alle får et nummerlod 
(1 stk. pr. husstand). 
Hvert lod giver ret til køb af 4 filmpakker.
Kl. 10.00: Billetsalget starter. Lodtrækning afgør hvilke 
numre, der ekspederes.

Kontakt
Hvis du er dårligt gående, bruger kørestol eller har 
brug for særlige hensyn i biografen kan du forhånds-
reservere billetter ved henvendelse til  
Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020  
– inden billetsalget starter.

Har du øvrige spørgsmål er du velkommen til at rette 
henvendelse til kulturkonsulent Birgit Pedersen, på  
tlf. 6223 3020 eller mail birgit.pedersen@svendborg.dk.

En nærmere beskrivelse at filmene kan ses på  
www.svendborg.dk (under borger, seniorer og ældre) 

10.-11. oktober  

THE LADY IN 

THE VAN  

Du har mulighed for at se 
kvalitetsfilm i dagtimerne 
– til en god pris
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[ DET SKER I SVENDBORG ]

Bjerreby-Klubben, Tåsinge
Bjerreby Forsamlingshus, Bjerrebyvej 66
Mandage (hver anden) kl. 14 -16 Foredrag, sang,  
musik, banko, fællesspisning, udflugter.
Kontakt: Nancy Petersen - telefon 2291 3419

Brudager Ældreklub
Brudager Forsamlingshus, Brudager Bygade 11
Torsdage i ulige uger kl. 14.
Lysbilleder, foredrag, sang og musik, spillegilde,  
2 udflugter
Kontakt: Jonna Pedersen - telefon 6228 1399/6176 3181

Dansk Røde Kors Nørklegruppe 
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Torsdage kl. 10 - 12. Vi strikker og syr til børn i  
katastrofeområder. Også mulighed for hjemme- 
arbejde. Der er god plads til flere.
Kontakt: Elin Bøgelund - telefon 6221 4864

Egebjerg Syd Pensionistforening
Vester Skerninge Forsamlingshus
Torsdage kl. 14.00 en gang om måneden.  
Foredrag, musik, underholdning
Kontakt: Jytte Lassen t- telefon 6224 1015

Egense Pensionistforening
Sygekassens Hjem, Christinedalsvej 20, Svendborg
Hver anden onsdag kl. 15 - 17. Sang, lysbilleder, banko, 
udflugter.
Kontakt: Rita Nielsen - telefon 6220 8052

Folkekirkens Nødhjælps Nørklegruppe 
Aktivitetshuset "Skallen," Møllergade 99
Tirsdage fra kl. 13.30 - 16.00
Kom og vær med. Vi nørkler til fordel for nødlidende  
i U-lande. Vi savner også frivillige i butikken.
Kontakt: Inger Lise Schreiner-Hansen - telefon 6222 4443

Hesselager Pensionistforening
Hesselager Plejecenter, Langgade 2
Hver anden mandag kl. 14 - 16 Socialt samvær,  
foredrag, banko, udflugter
Kontakt: Karen Nielsen - telefon 6225 1098

Hundstrup Seniorklub
Hundstrup Fritidshus, Fillipavej 64
Første mandag i måneden kl. 14 - 17. Foredrag  
og lysbilleder, musik, sang, udflugter
Kontakt: Susanne Knudsen - telefon 6224 3211

Høreforeningen, Svendborg Lokal Afdeling
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Socialt samvær, foredrag der har relation til høre- 
hæmmede, underholdning og udflugter.
Kontakt: Borris Hemmingsen - telefon 2012 5538

Kirkeby Ældreklub
Kirkeby Menighedshus, v. Kirkeby Kirke.
Torsdage kl. 13.30 - 16.00
Foredrag/film, socialt samvær, fællesspisning, udflugter
Kontakt: Lisbeth Møller Nielsen - telefon 6226 3050

Klub 13, Dansk Blindesamfund, 
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Tirsdage jfr. program kl. 13.45 - 16.00
Kontakt: Preben Jensen - telefon 2427 0902

Nørkleklubben, Egebjerg
Privat  2. onsdag i måneden. Vi ”nørkler” til  
glæde for andre.
Kontakt: Tove Bæk - telefon 6224 4151 eller  
Lis Clemmensen - telefon 6224 1636

Nørklerne i Tingmarken, Tåsinge
Tingmarkens Fælleshus, Landet
Torsdage kl.14 - 16. Vi strikker og syr efter Røde Kors’ 
program
Kontakt: Inger Skov - telefon 6222 4563

Sydøstfyns Pensionistforening
Kontakt: Ole Ingemann - telefon 6228 1429/4036 2060

Skårup Pensionistforening
Pensionisternes Hus, Skårup Stationsvej 10
Onsdage i lige uger kl. 14 - 16. Socialt- og kulturelt  
samvær, foredrag, sang og musik, lysbilleder, udflugter
Mandage: kl. 14: Der spilles kort, snakkes, laves  
håndarbejde med mere.
Kontakt: Bodil Jeppesen - telefon 2239 2099

Stenstrup-Lunde-Kirkeby 
Pensionistforening
Stenstrup Forsamlingshus.  
Banko, hygge, udflugt, foredrag, sang og musik
Kontakt: Hartvig Findorf - telefon 6324 5010

Svendborg Pensionistforening
Aktivitetshuset,”Skallen”, Møllergade 99 Svendborg
Onsdage kl. 09.00 - 14.30. Foredrag, brætspil,  
frit samvær, fællesspisninger, udflugter, pakkefest,  
sang og musik.
Kontakt: Grethe Sørensen - telefon 2757 1094

Svendborg Seniorakademi
 Ørkildsgade 21, stuen, Svendborg.
Et stort udbud af studiegrupper indenfor mange  
forskellige genrer.Læs mere på www.seniorakademiet.dk

Seniorværkstederne
Ndr. Ringvej 18, Svendborg.
Mange aktiviteter og værkstedsmuligheder for såvel 
mænd som kvinder. Læs mere på www.senior-vst.dk

Pensionistforeninger, klubber og grupper
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SVUP - foreningen for  
førtidspensionister
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.  
Torsdag kl. 13 - 16. Socialt samvær. 

Kontaktperson:  
Mette tlf. 5057 2714 eller  
Lisbeth tlf. 2298 0549

Særligt for  
førtids- 
pensonister

Som førtids- pensionist kan  du benytte de  samme tilbud som andre  pensionister. 

Glemte vi din forening?
Så kontakt kulturkonsulent Birgit Pedersen på  

birgit.pedersen@svendborg.dk eller 6223 3020

De Handicappedes 
idrætsforening for 
Svendborg og omegn
Foreningen har mange gode tilbud for handicap-
pede i alle aldre: Svømning, specialgymnastik for 
personer med parkinson, gigt og senskadede, bowl-
ing, bueskydning, badminton, sejlads, boccia og 
goalball. Der lægges vægt på et godt socialt sam-
vær, og derfor står foreningen også for spændende 
arrangementer. Man kan deltage uanset handicap 
og har man specielle ønsker, taler vi om det.
Kontakt: Erik Madsen på tlf. 2140 5110
www.dhifsvendborg.jimdo.com

Strammelse Brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge.
Et aktivitetshus for folk i alle aldre.
Læs mere www.strammelse-brugerlaug.dk

Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99 
Et kommunalt hus, som kan benyttes af pensionist-
foreninger, grupper og klubber. Huset er handicap-
venligt. Læs mere på www.skallen-svendborg.dk

Sydfyns Seniorklub
Vejstrup Forsamlingshus. En gang månedlig kl. 14 i  
vintermånederne. Foredrag, musikunderholdning/ 
-oplevelser, teaterture, udflugter, ferieture.
Kontakt: Niels Hansen - telefon 6223 1654

Tingmarken Beboerforening, Landet, 
Tåsinge
Fælleshuset hver den 1. og 3. fredag i måneden til fore-
drag/film, udflugter, banko, fællesspisning og sang.  
Hver tirsdag og onsdag eftermiddag spilles petanque.
Kontakt: Lone Oldelund Pedersen - telefon 2225 2787

Thorsengklubben
Tåsinge Forsamlingshus, Elvira Madigans Vej 41, Landet. 
Vi er en hyggelig og dynamisk pensionistforening  
med mange forskellige aktiviteter – banko- udflugter-  
fællesspisning og foredrag. Yderligere oplysninger og 
program: Lis Andersen - telefon 5135 5069

Thurø Pensionistforening
Thurø Konfirmandstue
2. torsdag i måneden kl. 14 - 16. Underholdning, sang, 
udflugter, lotteri, samvær.
Kontakt: Ida Sørensen - telefon 6220 7002 

Tved Ældreklub
Tved Forsamlingshus.
Tid: se program. Underholdning, foredrag, sang,  
årstidsfester, udflugt, hyggeligt samvær
Kontakt: Inge Schaffrat - telefon 2814 8785

Ulbølle/V. Skerninge  
Ældreklub
 Bymarkskolen i Ollerup
Tirsdage kl. 14 - 16. Underholdning, udflugter og socialt 
samvær.
Kontakt: Lisbeth Juul - telefon 2972 1759

 Ældreklubben Fruerlunden/Parken
Fælleshuset
En torsdag om måneden kl. 18. Socialt 
samvær,underholdning med mere.
Kontakt: Joan Linke - telefon 3123 4293

Ældre Sagen Egebjerg 
Vestermarkskolen, afd. på skolebakken i Ollerup (By-
markskolen) Oplysninger om aktiviteter og arrange-
menter oplyses i lokalpressen.
Kontakt: Formand Aage Sækmose - telefon 6224 3175. 

Ældre Sagen Svendborg – Gudme
Der afholdes arrangementer i Skallen ca. hver 4. torsdag 
kl. 13.30 – 16. Programmer fås ved arrangementerne 
eller kan hentes på vort kontor i kælderen i Borger-
foreningen, indgang Teatergade, tirsdage og  
torsdage kl. 10 – 11. Kontakt tlf. 6280 0818
Kontakt: Formand Karen Pedersen  
- telefon 6221 0229 /6280 0818 

Ældresang i Tingmarken:
Mødested: Fælleshuset, Landet. 1. tirsdag kl. 14.16.  
Sang, fortælling og kaffe.
Kontakt: Else Pedersen tlf. 6254 1765

Pensionistforeninger, klubber og grupper
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En blid form for spinning og træning for 
mennesker med osteoporose er nye tilbud i 
Svendborg Senior Idræt

Glem alt om sveddryppende cykelryttere i stramtsid-
dende tøj, der sprinter af sted i tårnhøjt tempo. For Svend-
borg Senior Idræt tilbyder spinning, som er særligt til-
rettelagt for både kvinder og mænd fra 60 år og opefter. 
- Dette her er en blid form for spinning, hvor det er helt 
fint at belaste og presse kroppen. Vi træner, så det netop 
er tilpasset seniorer, forklarer ergoterapeut Jette Kris-
tensen, der er instruktør. 
I maj og juni har Svendborg Senior Idræt som forsøg til-
budt både spinning og træning for mennesker, der har 
osteoporose, også kaldet knogleskørhed.
En af dem, der valgte at prøve spinning, er Kirsten Thue-
sen, 69 år, som både har fået en meniskoperation og har 
slidgigt i begge knæ.
- Jeg har aldrig prøvet spinning før. Men min læge sagde, 
at det var godt at cykle. Det er en god måde at styrke 
musklerne omkring knæene på, fortæller hun, der både 
er aktiv roer og svømmer.
En anden, der har prøvet spinning, er Egon Madsen på 80 
år.
- Jeg har gået til styrketræning, men jeg så annoncen med 
spinning, og det ville jeg gerne prøve, siger han, som altid 

Spinning og træning for knogler og muskler

har dyrket idræt, både løb og håndbold.
- Jeg melder mig til det hele, både styrketræning og 
spinning, fordi jeg synes det er bedst, hvis jeg kan være 
uafhængig af hjælp, fastslår Egon Madsen.

Træning på små hold
Træningen for 60+’ere, der har fået konstateret osteopo-
rose, er på små hold i trygge omgivelser.
- Vi arbejder med at træne stabilitet og balance. På små 
hold kan jeg vejlede hvert enkelt, oplyser Jette Kristen-
sen, der også er instruktør på dette hold.
Jytte Pagh, 76 år, og Jens Pugdal Andersen, 75, deltog i 
træningen i maj og juni. De har begge to et sammenfald 
i ryggen.
For 13 år siden skulle Jytte Pagh gribe efter sin mand, 
der var ved at falde.
- Der lød et knæk i ryggen dengang. Siden har jeg 
trænet på flere hold, og jeg så dette tilbud i Ugeavisen. 
siger Jytte Pagh.
- Denne her træning er fortrinlig. Bevægelse er jo i det 
hele taget godt for knoglerne, siger Jens Pugdal Ander-
sen, som foruden osteoporose har Parkinsons Sygdom. 
Han styrketræner også i det tilbud, som kommunen 
giver i træningslokalerne på flere plejecentre.
Her i efterårssæsonene tilbyder Svendborg Senior Idræt 
både træningen for 60 +’ere med osteoporose og spin-
ning. 

Tekst og foto: Inger Hager

Egon Madsen har et godt tråd på spinningcyklen.

Jens Pugdal Andersen og Jytte Pagh er glade for træningen af 
muskler og knogler.
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Vores mange frivillige er helt uundværlige,  
understreger formand for Svendborg Senior Idræt,  
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

- Det er hyggeligt at lave noget med andre mennesker, 
og jeg bliver inspireret af, at der er så mange frivillige i 
foreningen. Det smitter, fastslår Margit Mortensen.
Hun er én ud af omkring 90 frivillige i Svendborg Senior 
Idræt, der har knap 800 medlemmer.

- Vores frivillige er guld værd og helt uundværlige for 
foreningen, understreger formanden for Svendborg Se-
nior Idræt, Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell.

Margit Mortensen, der selv styrketræner i foreningen, har 
påtaget sig to frivillige opgaver. 

- Jeg er bl.a. i en gruppe, der tester seniorerne på lunte- 
og basishold, som er bevægelse og gymnastik på to 
forskellige niveauer. Hvert halve år foretager vi test med 
f.eks. balanceøvelser, fortæller Margit Mortensen.

Hvorfor har du meldt dig som frivillig?
- Jeg er glad for foreningen, og derfor vil jeg gerne gøre 
en indsats, siger Margit Mortensen, der har undervist hele 
sit liv, men lige er blevet pensionist.

Jo flere frivillige, jo flere ideer
- Det er dejligt at se, at så mange mennesker i senioral-
deren kommer for at dyrke idræt. Og jo flere frivillige vi 
er, jo flere er vi til at få ideer, siger Margit Mortensen. 
Et andet medlem, der er frivillig i Svendborg Senior idræt, 
er Birthe Braad Lund. Hun varetager forskellige opgaver 
for lunteholdet, der træner i Egense Forsamlingshus.

- Det er mig, der har nøglen og åbner og lukker og i det 
hele taget sørger for, at alle på holdet har det rart, siger 
Birthe Braad Lund.

Hvorfor har du påtaget dig denne opgave?
- Jeg vil gerne gøre noget nyttigt, og jeg synes, at vi skal 
passe på de ældste på holdet, forklarer Birthe Braad Lund.

Hver sommer tilbyder Svendborg Senior Idræt sine frivil-
lige et arrangement som tak for indsatsen. I maj lød invi-
tationen på en vandretur i den smukke Syltemade Ådal, 
guidet af både en ornitolog og en historiefortæller og 
med et traktement på Høkildegaard.

- Vi oplever en stor hjælpsomhed. Derfor er der al mulig 
grund til at sige tak til vores frivillige, fastslår Hans Ulrik 
Schaffalitzky de Muckadell.

»Frivillige er guld værd«

Disse frivillig-arrangementer bliver også tilrettelagt af 
frivillige, som arbejder i foreningens Arrangementsud-
valg. Selve opgaven med at rekruttere og introducere 
frivillige bliver også løst af frivillige, der er medlemmer 
af Frivilligudvalget.

Både Birthe Braad Lund (med den blå hat) og Margit Madsen 
(med kikkert) har påtaget sig opgaver som frivillige i Svendborg 
Senior Idræt. Billedet er fra et arrangement for frivillige med van-
dretur i Syltemade Ådal, hvor ornitolog Niels Bomholt var guide.

Har du også fået lyst til at deltage i de nævnte ak- 
tiviteter eller i andre af de ca. 20 forskellige akti- 
viteter Svendborg Senior Idræt tilbyder, kan du 
finde flere oplysninger på foreningens hjemme-
side www.svsi.dk.
Har du ikke adgang til computer kan du ringe på 
foreningens telefon 62 23 30 19 eller komme forbi 
kontoret i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 
1. sal.

Svendborg Senior Idræt 

Tekst og foto: Inger Hager



18 Impulser August  2016

Ingen skal dø alene. Det er ikke værdigt. Derfor har 
Røde Kors landet over oprettet vågetjenester, og i Svend-
borg er Ketty Hansen leder af tjenesten. Hun vil helst 
kaldes vågekone, selv om den officielle betegnelse for 
frivillige nu er våger. Navneændringen åbner mulighed 
for, at også mænd kan påtage sig arbejdet, men Ketty 
Hansen konstaterer med beklagelse, at der endnu ikke 
er nogle mandlige våger tilknyttet afdelingen i Svend-
borg. Hun håber, at det snart sker.

Kravet til en våger er, at man har en ren straffeattest og 
erfaring med i bagagen i form af at have oplevet at være 
sammen med en døende. Men mest af alt handler det om 
empati og psykisk stabilitet. 

Vågerne er klar til at træde til, når personalet på de 
offentlige institutioner ikke har mulighed for at være 
ved den døende, eller når de pårørende har behov for 
et frikvarter eller aflastning på anden vis, og endelig 
er der også de pårørende, der har meget svært ved 
– ja måske endda er bange for - at være alene med et 
døende familiemedlem og derfor beder en våger være 
sammen med dem.

Jeg bliver helt ”høj”
Ketty Hansen er glad for sit frivillige arbejde som 
vågekone. Hun føler, hun gør en forskel.
- De fleste mennesker dør om natten, og når jeg sådan 
en tidlig morgen kører hjem efter at have siddet og 
holdt den døende i hånden, kan jeg næsten føle mig helt 

”høj”, fordi jeg er overbevist om, at jeg har gjort en for-
skel, siger Ketty Hansen.

Der er fem våger knyttet til tjenesten i Svendborg, og 
Ketty Hansen har ansvaret for, at der altid er en af dem 
klar til at rykke ud, når der bliver kaldt. Via samtaler 
med pårørende eller personalet på plejecentrene 
forsøger vågerne at klæde sig bedst muligt på til  
mødet med den døende; at kende vedkommendes 
baggrund gør kontakten mellem våger og den døende 
stærkere og mere intens. Det er den døende, der sæt-
ter ”dagsordenen” for, hvilken rolle vågeren skal have. 
Ofte handler det om den nærhed og tryghed det giver, 
at der er en til at holde i hånd. Andre har behov for at 
tale om det liv, der er ved at ebbe ud. Nogle ønsker 
oplæsning af bibelen eller at vågeren synger et par 
salmer. Rigtigt mange vil gerne tale om, hvad der 
mon sker efter døden. Det kan hverken Ketty Hansen 
eller andre våger vide noget om, men bare det at tale 
med nogen om døden er for langt de fleste meget af-
gørende.

- Når vi som våger kommer ind i billedet, er det ofte 
meget tæt på at være slut med livet. Det er de fleste 
døende helt afklaret med, men de er angste for, hvad 
der sker efter døden. Det vil de gerne tale med os om, 
og de slipper ikke nødvendigvis af med angsten, men 
vi kan være med til at formindske den, så det ikke er 
angsten, der spiller den dominerende rolle i de sidste 
timer af livet, siger vågekone Ketty Hansen.

Vågekone Ketty Hansen vil gerne sikre 
den døende en værdig afslutning på livet

Tekst og foto: Peter Faber

En lille varm hånd 
gør en stor forskel
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Vi kendte hende særdeles godt, og vores besøg var 
beregnet som et ”farvel og tak besøg”, hvor vi ville 
trykke hænder og være i kontakt med hende for sidste 
gang. 
Vi havde fat i hendes hænder og rørte hendes kind, men 
vi kom slet ikke i  kontakt med hende. Hun blev ”holdt 
i live” af hele ”maskineriet”. – Uværdigt, syntes vi. Hun 
døde få dage efter.
På vejen hjem kørte vi ganske langsomt. Det var længe 
før motorvejen blev anlagt. Og her tog vi den beslutning, 
at uanset hvem af os, der måske kom i samme situation, 
så ville vi gribe ind og forlange ”maskineriet” fjernet. Ja, 
det var ordet, vi anvendte! 
Elly blev dement og var det i 10 år. Hun døde i 2013 af 
en dobbeltsidet lungebetændelse. En sygdom hun flere 
gange var indlagt for. De sidste halvandet år var hun be-
boer på Bryghusets Plejecenter i en af afdelingerne for 
demente, og hun blev dybt dement.

Jeg var til møde i Fåborg, blev ringet op og fik at vide, at 
Elly i ambulance var på vej til sygehuset. 
Da jeg nåede frem, var Elly forsynet. Ja, undskyld med 
hele ”maskineriet”. Jeg bad derfor om en samtale med 
en læge. Det blev til to, og fortalte om Ellys og min aftale.
Det hele blev fjernet. Og med mellemrum fik hun morfin 
og beroligende medicin. 

Elly fik en smertefri og værdig død. Jeg var hos hende 
de sidste tre døgn. 

Der er ikke er noget, der er rigtigt og forkert, når man 
taler om en værdig død. Men det er en god ide, som Elly 
og jeg, at tale om, hvad man ønsker – og ikke ønsker 
- i tide. På den måde kunne jeg med ro i sindet træffe 
beslutningen. 

Var jeg kommet først, havde Elly reageret på samme 
måde. Det var jo aftalen.     

For flere år siden besøgte min kone Elly og  
jeg en ældre kvinde på intensiv afdeling på OUH.

Af Erik Hansen

En værdig død

En varm hånd at knuge
For vågeren er den døende et menneske, der har krav 
på at sige denne verden farvel med sin egen værdighed 
i behold. Vågeren skelner ikke mellem rig og fattig, rang 
og status, hvilken religion vedkommende har, om det er 
en alkohol-dement, om det er en yngre sygdomsramt 
eller en gammel borger, der af helt naturlige årsager dør 
efter et langt liv. Alle har de krav på en varm hånd, de 
kan finde trøst i at knuge samt den empati og ro, som kun 
den nære familie – og en våger kan give.

- Selv om man mange gange har været ude hos døende, 
bliver det aldrig noget hverdagsagtigt. Det er en stor 
tilfredsstillelse at vide, at vi er til gavn og glæde for 
både den døende og de pårørende, men vi får altså også 
”fyldt på”, og det kan godt mærkes. Derfor er det rutine 
hos os sydfynske våger, at jeg altid tager en snak med 
den våger, der kommer hjem fra en død. Det er godt at 
få talt med en anden, der også er omfattet af tavsheds-
pligt og som værner om den fortrolighed, der er en helt 
naturlig del af vores arbejde, siger Ketty Hansen.

Hun er interesseret i, at flere våger knyttes til tjenesten. 
Når formalia er i orden tager hun en ”ansættelsessam-
tale” med vedkommende for at vurdere, om han eller 
hun er af den rette støbning og i besiddelse af de nød-

vendige ressourcer, og i øvrigt har det overskud i sig, 
som er helt nødvendigt for at løse opgaven. 
Interesserede kan kontakte Ketty Hansen på  
telefon 48 70 57 59

Det er den døende der bestemmer, hvilken rolle vågeren skal 
spille. Mange vil gerne høre en salme. Ketty Hansen husker 
en døende, der bad hende læse salmen ”Gå hen og grav min 
grav”, og da hun læste sidste vers gav den døende slip på livet.
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Et godt mål, et vigtigt mål, men også et mål der kan blive 
udfordret, når man får en livstruende sygdom, bliver 
ældre og svækket og ’livet går på hæld’, og man oven i 
købet får brug for hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

I disse situationer er der i sagens natur opmærksomhed 
på sygdom og behandling, og på alt det man ikke mere 
kan og derfor skal have hjælp til. En opmærksomhed 
der ofte helt kan overskygge de ting, der giver glæde og 
kvalitet i livet.

Med indsatsen ’Min sidste tid’ ønsker Svendborg Kom-
munes ældreområde at sætte fokus på, hvordan vi kan 
blive bedre til at forstå og imødekomme borgerens og 
familiens behov, og styrke den enkeltes livskvalitet, også 
i den sidste tid af livet.

Vi tilstræber at det enkelte forløb er individuelt og med 
udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker for den 
sidste tid. Og at det sker i tæt samarbejde med borgeren 
og dennes pårørende.

Vi ved, at disse forløb er karakteriseret ved en uforud-
sigelighed i behov og ønsker. Derfor vil vi blandt andet 
arbejde med, hvordan vi som professionelle kan blive 
bedre til at tilrettelægge plejen og omsorgen på en 
fleksibel og koordineret måde.

Som sognepræst Elisabeth Rokkjær Hammer så ram-
mende sagde det på en af undervisningsdagene for 
sygeplejerskerne. ”I skal være medvandrere i borg-
erens sidste tid, så borgeren ikke oplever at være statist 
i eget liv”.

Indsatserne vi arbejder med forudsætter, at personalet 
tidligt i forløbet snakker med borgeren og de pårørende 
om, hvad det er, der er vigtigt og betydningsfuldt for 
dem. Som professionelle vil vi tage ansvaret for at invit-
ere til en snak om, hvad der giver kvalitet i netop deres 
liv, og hvordan vi så sammen kan tilrettelægge indsat-
serne i netop deres forløb.

’I Svendborg Kommune skal borgerne 
opleve, at livet leves lige til det sidste’. 

Det er et af målene i Svendborg 
Kommunes nye værdighedspolitik

Af Mejse Holstein

Min sidste tid

’Min sidste tid’ er en 3 årig indsats, der skal styrke og 
udvikle den palliative pleje og omsorg i Svendborg 
Kommunes ældreområde. Indsatsen er finansieret af 
midler fra satspuljen ’En værdig død’, og forløber fra ok-
tober 2015 til oktober 2018.

Palliation betyder lindring og livskvalitet ved livstru-
ende sygdom, og det sker ved at forebygge og lindre 
lidelse af både fysisk, psykisk, social og åndelig art.

Lige nu afprøver vi forskellige redskaber i dele af æl-
dreområde Øst, men indenfor en 3-årig periode vil hele 
ældreområdet, både hjemmepleje og plejecentre blive 
involveret.

Som en af fire kommuner i landet skal vi udvikle og 
afprøve redskaber og metoder som efterfølgende vil 
kunne udbredes til landets øvrige kommuner.

Fakta om Min sidste tid

En dag skal vi dø.
Men alle de andre dage skal vi leve.
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Nu kan jeg også danse igen

 Af Erik Hansen

Godt et års tid inden operationen begyndte jeg at få 
smerter, som jeg ikke havde oplevet i mit lange liv som 
aktiv gymnast og boldspiller.
I første omgang kom jeg i ”varme hænder” hos en dyg- 
tig fysioterapeut. Og det hjalp, men ikke nok.
Smerterne tiltog, og det gik helt galt i forbindelsen med 
flytningen fra stort hus til lejlighed. Tunge flyttekasser og 
flere vrid i højre hofteled betød, at smerterne blev uud-
holdelige.
Røntgenbilleder blev taget. Og så var der ingen tvivl hos 
lægerne.
Inden operationen var vi et hold, der fik en grundig ori-
entering om hele forløbet. Og vi så hvor stort  det stykke 
skinnende metal er, som vi skal gå rundt med.

Klassisk musik i ørerne
Også jeg sagde ja til at blive lokalbedøvet. Jeg mærkede 
intet! Og jeg havde efter ønske klassisk musik i ørerne, 
så jeg hørte ikke noget til savene.
Fem timer efter operationen var jeg oppe at gå. Det vil 
være noget af en overdrivelse at påstå, at det var en 
nydelse. Men træningen blev påbegyndt.
Inden vi hofteopererede sagde farvel og tak, fik vi bl.a. 
en orientering om, hvad vi skulle tage hensyn til. Hvilke 
bevægelser vi skulle undgå m.v. Der blev også - sådan 
helt diskret - lagt en lille pjece på bordet med illustra-
tioner om, hvilke bevægelser/stillinger vi skulle undgå 
i vores sexliv de første måneder - Så ved I det, kære 
læsere!   

Genoptræning
Nyttige hjælpemidler fik jeg med hjem, og tilbuddet om 
hjælp fra kommunen stod klar.
Godt to uger efter deltog vi hofteopererede i et seks 
ugers træningsprogram på Tåsinge Plejecenter. - Et 
særdeles effektivt af slagsen. Under kyndig vejledning. 
Blev hentet og bragt.
Vi fik også at vide, at træningen skulle/burde fortsætte. 
Nogle går i fitnesscenter, og det kan anbefales. 
Som gymnastikleder gennem mange år har jeg med 

vejledning sammensat en halv times program, som jeg 
gennemfører hjemme to gange om ugen.
Først træner jeg et kvarter på en motionscykel. Ro-
ligt i starten, men med stigende hastighed. - Det giver 
varmen! Med en kraftig elastik om anklerne trænes 
muskulaturen om begge hofter. Træningen foregår både 
liggende og stående, så hele kroppen gennemarbejdes.

Alt dette betyder, at jeg nu er helt smertefri. Jeg har ikke 
problemer med at gå flere km. og løbe kortere ture - Jeg 
kan også danse igen! 
I taknemmelighed over den særdeles gode behandling 
satte nogle af os et læserbrev i Fyns Amts Avis, hvor vi 
sagde: TAK!

è  Genoptræning efter du har fået en kunstig 
hofte er vigtig for at du kan genvinde din 
styrke, stabilitet og bevægelighed i hoften

è  Træningen vil støtte dig til igen at kunne 
udføre dagligdags funktioner som for  
eksempel at gå uden at halte eller at kun- 
ne nå ned og tage strømper på. Samtidig 
oplever mange, at træningen giver dem 
tryghed ved at bruge deres nye hofte

è  I Svendborg kommune er det fysiotera-
peuter fra Træningsafdelingen, der vare- 
tager genoptræningen. Træningen fore-
går enten på hold eller som instruk-
tion i egnede øvelser du selv kan træne 
hjemme, i motionscentret eller hvor du til 
daglig dyrker motion

è  Fysioterapeuten tilpasser træningsperi-
oden til dit behov

Kilde: Trænende terapeuter i Svendborg Kommune

Hvorfor er genoptræning vigtig

Den 21. september 2015 fik jeg en ny  
kunstig hofte på Ortopædkirurgisk afdeling  
på Svendborg Sygehus. - Alt lykkedes!



22 Impulser August  2016

Af Marianne Mølsted

Ordbogen til dit barnebarn

"Mundgylle"! sådan siger vore efterkommere i dag -  om 
dårligt sprog, for sprog forandrer sig hele tiden,  og 
vores dorske yngel har om føje år sikkert lige så svært 
ved at forstå os, som vi dem. Men så kan de frilleunger 
sporenstregs få nogen på klaptræerne, for de er jo ikke 
fattesvage, vel? Man kan jo blive hel knarvoren over 
sådan en kålhøgen tilgang de fløse og ødelande har 
til vort gamle sprog. For vi kan jo sagtens forstå deres 
udgydelser... eller mestendels...

Ja - sådan kan det jo lyde. Bare tænk når vi hører "Far til 
4"-film. Det er ikke godtkøbs-plapren, vi her kerer os 
om, men klækkelig solidt dansk sprog fra vor barndom, 
som var til at forstå. Ikke som nu i flere danske TV-serier, 
hvor man går helt bag af dansen, hvis de ikke har tekstet 
udsendelsen og man nemt bliver brødflov af arrigskab, 
og må forgribe sig på fadeburets indhold for at overleve 

- men det ville måske kræve absolution af husets højere 
magter!

Der findes så mange gamle glemte ord. Kender du også nogen? 
Du er velkommen til at sende sådanne ord til os – gerne  med "oversættelse" eller 

en god historie til. Send til redaktionen på maria.bernhard@svendborg.dk 

HØJSKOLEDAGE
SKRIVE- OG ERINDRINGSVÆRKSTED 
IT OG IPAD 
FILMKLUB  

Seniorakademiet 

Det er blot nogle få af de mange  gode emner vi har 
på programmet i den kommende sæson på Senior- 
akademiet, Ørkildsgade 21. i vores flotte nye lokaler.

Vi holder åbent hus fredag d. 19. august kl.12-15.

Seniorakademiet er stedet hvor nysgerrige og vide-
begærlige seniorer mødes for at udveksle viden og 
erfaringer, og hvor der er tid til kaffe, socialt samvær og 
sang.

Se hele vores program på 
www.seniorakademiet.dk. 
Eller hent en brochure på 

biblioteket, på Borgerservice eller 
kulturtorvet på 1. sal i kulturhuset.

Ordbog til dit barnebarn
Måske kan nedenstående give anledning til en fi-
nurlig snak om ord – og hvem ved? Måske man også 
kunne lære noget nyt?

I dølgsmål - i det skjulte
En fløs - en lømmel eller fræksak
Dorsk - sløv og doven
Kålhøgen - indbildsk
Sporenstregs - øjeblikkelig
En ødeland - en person, som ødsler sine penge bort
At kere sig om - tage sig af, vise interesse for
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Hvor er det dog godt at være pensionist og kunne finde 
sammen med ligesindede og lege. Tænk at få foræret tid 
til igen at dyrke sin ungdoms lidenskaber.
Jeg har mødt fem musikere, der har fundet sam-
men i "Musikken". God gammel 60-70’er-rock flyder 
fra dem, når de tramper takten og får os til at huske 
vores ungdom, da alle de stivede skørter susede om 
fyrenes spidse sko og smalle bukser, mens brylcreme  
indsmurte pandelokker faldt ned i øjnene, når de  svang 
sig til "You Drive Me Crazy”.
Ingen forældre gør vrøvl over al den larm de laver. 
De kan gå bare til den og oplive os andre og få os til 
at huske Shaken Stevens. Sangerindens hæse røst (det 
passer slet ikke, at hun ryger cigarer!) elbassens  
inciterende dunken fulgt af guitarens strengeleg. Trom-

merne der holder sammen på dem alle fem og elkla-
verets triller, der lige løfter melodien.  Tidligere chefers 
krav er helt glemt, det er frihed - og nu lytter man til de 
andre 4 ... stemmer det? Passer rytmen? Det her er her-
lig leg!
De fem fandt sammen på senior-værkstedet, hvor der 
er et musik-rum til fri afbenyttelse. Der er trommesæt 
og el-klaver, sanganlæg og masser af ledninger. Har du 
rytmen i blodet, så find nogle legekammerater, der kan 
medbringe el-bas og lignende,  hvis du har lyst til at 
finde din ungdoms Tommy Steele eller Elvis-efterligning 
frem igen. Prøv seniorværkstedets musiklokale – ja, ikke 
lige når denne gruppe øver, men der er jo andre dage i 
ugen - måske er det lige dig?  

Seniorværkstederne i Svendborg www.senior-vst.dk

Den 10. september opfører Seniorteater-gruppen en 
kvindecabaret, de har arbejdet med hele foråret, når 
de mødes hver anden søndag. Marianne Kjær har skre-
vet mange af gruppens mere eller mindre gode  ideer 
sammen til en både morsom, sørgmodig og eftertænk-
som forestilling.
Den vises endda i selveste Guldsalen en lørdag efter-
middag, hvor publikum kan sidde ved små runde 
borde og skåle i fine glas og spise lækkert inden fore-
stillingen, mens de ser, hvad der sker foran det røde 
scenetæppe.
Og deroppe  er der mange koner, kællinger og ma-
dammer på scenens skrå brædder. Både Jens Vej-

mands kone, en vellystig tango-gruppe, en mindetekst 
for vores arbejdskammeret, Mona, som døde sidste 
år, kloge ord fra Astrid Lindgren og selveste Alice fra 
eventyrlandet kommer på besøg med Kirsten Lochart 
i en cabaret i cabareten. Det faste orkester lader atter 
musikken høre, så  alle dem fra seniorteatret kan prøve 
at  danse yndefuldt til en morsom fremvisning. Hvis 
skuespillerne altså er kommet sig  over at være de le-
vendegjorte beboere i Svendborg by fra 1500-tallet og 
frem til vore dage i kirkegårdsspillet i august.

Hold øje med dagspressen for nærmere 
info om cabareten og køb af billetter

Glæden, sorgen og lykken

Værksteds-rock
Af Marianne Mølsted 
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Efterspørgslen på frivillige er stor, men så er det jo hel- 
digt, at udbuddet af frivillige også er stigende; især 
blandt seniorer.  Flere og flere ældre vælger at engage-
re sig i frivilligt arbejde. De er ikke, som generationerne 
før dem, nedslidte efter et langt og til tider hårdt liv på 
arbejdsmarkedet.  De har både overskud og kræfter til 
at yde en frivillig indsats, og sidst men ikke mindst, så 
har de lyst.
Og det er netop lysten, der skal drive værket. Forman-
den for Svendborg Frivilligråd, Karen Strandhave, Ol-
lerup, udtrykker sig meget præcist, når hun taler om 
frivilligt arbejde.
Hun mærker i sin egenskab af formand for Svendborg 
Frivilligråd, at de foreninger og grupper, der er med i 
paraplyorganisation Svendborg Frivilligråd, meget ofte 
er på jagt efter nye frivillige. Flere og flere opgaver over-
drages til frivillige.
- Derfor skal vi også tænke på en ny måde, når vi skal 
rekruttere nye frivillige, og så skal vi prøve at få en-
gageret de unge. Det vil give frivilligheden et vældigt 
løft, hvis flere unge var med. 

Proces-orienteret frivillighed
- Vi skal også se indad og diskutere, om den struktur vi 
har, er den rigtige. Vi skal måske ikke gå så meget op i, 
at man skal være medlem i en frivilligforening med alt 
hvad det bringer med sig af årsmøder og generalfor-

samlinger, bestyrelsesarbejde, faste engagementer og 
meget mere. Det kan godt være, at vi skal blive mere 
proces-orienteret, så den frivillige kan springe til og fra 
projekter og dermed give et nap med ved en specifik 
opgave uden at binde sig til at møde op hver eneste uge.  
Jeg tror, der er mange, der gerne vil yde en indsats, men 
på den anden side ikke har lyst til at binde sig, siger 
Karen Strandhave med et smil.

Samarbejde
Grænse-området mellem frivilligt arbejde og professio-
nelt arbejde er en af de ting, som Svendborg Frivilligråd 
og kommunen bruger megen tid på at diskutere, og i 
Svendborg har man et velfungerende samarbejde.
- Dialogen er vigtig. Svendborg Frivilligråd er de frivil-
liges talerør over for kommunen. Vi diskuterer, hvordan 
man bedst muligt bruger de frivillige og får defineret, 
hvad der er frivilligt arbejde, og hvad der ikke er. 
Som eksempel på det gode samarbejde mellem de fri-
villige organisationer og Svendborg kommune nævner 
hun etableringen af demensbyen. Her kom de frivillige 
på et tidligt tidspunkt med i planlægningen, så man fra 
start fik afklaret, hvilke opgaver der skal varetages af 
frivillige; en indsats der ikke kan undværes, hvis de-
mensbyen skal fungere optimalt med en bred vifte af 
tilbud, som giver beboerne gode oplevelser.
Interessen for at være frivillig i demensbyen har været 
stor, så derfor ser formanden for Svendborg Frivilligråd, 
Karen Strandhave, med fortrøstning på fremtiden; det 
skal nok lykkes at efterkomme den stigende efterspørg-
sel på frivillige, hvis foreninger for frivillige tænker på 
en ny måde, når man vil tiltrække interesserede. Det 
er f.eks. nærliggende at skele til Venligboerne, hvor 
man har formået at engagere en masse mennesker, som 
gerne vil yde en ad hoc indsats, 
men som ikke nødvendigvis ønsker 
at være organiseret på den måde, 
vi kender det i dag.

Mange ældre yder en stor frivillig indsats,  
og nu skal de prøve om de kan lokke deres børn 
og børnebørn med på vognen, siger formanden for 
Svendborg Frivilligråd, Karen Strandhave

Tekst og foto: Peter Faber

Nye tanker om frivillighed

Karen Strandhave er formand for 
Svendborg Frivilligråd

Frivillighuset i Havnegade 3A danner den fysiske 
ramme omkring Frivilligcenter Sydfyn, Frivilligrådet 
og øvrige frivillige organisationer og projekter.Frivilligcenter Sydfyn – også kendt som Kontakt Mellem Mennesker – er en frivillig organisation, som 

har til formål at skabe kontakt mellem interesserede 
personer for at styrke det frivillige arbejde på Sydfyn 
og øerne. Desuden står Frivilligcenteret for udlån af 
lokaler samt drift af Frivillighuset.
Frivilligrådet i Svendborg er en paraplyorganisation, 
der er dannet af de frivillige foreninger. Frivillig- rådet skal agere som samlet talerør og koordinerende 
organ i forhold til Svendborg Kommune. 
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Cykel-Tutten 

Efterlysning:
Cykel-Tutten mangler flere frivillige seniorer på 
værkstedet, så der kan holdes åben hver dag og 
evt. tilbydes andre aktiviteter. Cykel-Tutten har 
desuden brug for personer, der kan hjælpe med 
at søge fonde. ”Kassen er tom” og der mangles 
penge til trailer, varmepumpe, værktøj m.m.

Henvendelse til:
Dan Korsbæk Kristensen, tlf.: 22 91 45 68, 
e-mail: dankorsbaek@hotmail.com

Impulser har besøgt Cykel-Tutten på det tidligere 
Skibsværft på Frederiksøen og talt med initiativtageren 
Dan Korsbæk Kristensen 66 år, der var tilknyttet det 
gamle værft, som rejsemontør fra 1982-88 og nu har gjort 
sin gamle arbejdsplads til ”legeplads” for pensionister, 
der har lyst til at donere tid og overskud til at hjælpe de 
flygtninge, der kommer til Svendborg.

Hvordan begyndte det?
Dan fortæller, at ideen til at etablere et cykelværksted 
for flygtninge blev født i september 2015 på et cafémøde 
med Venligboerne (et landsdækkende frivilligt projekt 
for flygtninge). Han gik derefter i gang med at lede efter 
lokaler og fik en aftale med kulturhuset ”Kultutten”, der 
havde lejet den gamle værftskantine (af værftsarbejd-
erne kaldet ”Tutten”) og fik lov til at benytte de gamle 
baderum i forbindelse med kantinen. Han efterlyste 
derefter ”legekammerater” i Ugeavisen. Der meldte sig 
otte friske pensionister og alle gik straks i gang med at 
rydde rør og badekabiner, som de efterfølgende brugte 
som vægge, borde og hylder og efter kun 23 dage 
havde de et værksted på 27 m2.
Den 4. nov. 2015 var der stiftende generalforsamling. 
Den første cykel forlader værkstedet den 3. dec. med 
en glad somalisk ejer og 9. dec. bevilger Svendborg 
Kommune Cykel-Tutten 15.000 kr. fra § 18 midlerne og 
Cykel-Tutten var en realitet. 

En spændende tid!
Fra den 4. jan. 2016 havde vi faste åbningsdage fire 
gange om ugen og var selvfølgelig spændte på om flygt-
ningene kunne finde os og ville bruge os. Vi kæmpede 
os samtidig igennem vinteren med dårligt indeklima og 
vand drivende ned fra væggene, fortæller Dan. Vores 
bekymringer blev dog hurtigt gjort til skamme. Der kom 
flere og flere flygtninge og vi kæmpede nu med, hvor-
dan vi skulle få liv i de gamle cykler og om vi kunne få 
cykler nok. Men også det kom der styr på, idet Svend-
borg Kommune stillede en container til rådighed på 
Genbrugsstationen. Vi synes selv, vi er blevet ”stjerner” 
i det frivillige asylarbejde. Vi har lært en del om cykler 

og andre praktiske ting omkring det at holde værkstedet 
kørende og er blevet et sted, hvor mange kommer forbi 
og finder en cykel eller får en snak.

Hva’ så nu?
Vi er kommet rigtig godt i gang og mener helt klart, vi 
har en mission. Ikke kun i forbindelse med udlevering 
af cykler, hvor modtagerne naturligvis hjælper med 
klargøring af den cykel, som de selv har valgt og efter-
følgende får et registreringsbevis på, at cyklen er deres. 
Vores projekt har tre ben: Integration, fællesskab og 
genbrug. Vi gør meget for, at flygtninge lærer, hvad tin-
gene hedder på dansk, at de hygger sig med hinanden 
og os. Og så er det vigtig for os, at vi har et ligeværdigt 
forhold til brugerne, så vi undgår, at ”klientgøre”.
Dan fortæller endvidere, at de i skrivende stund har 
udleveret 300 cykler, som derved har undgået smelte-
diglen. Cykel-Tutten har gennemsnitlig besøg af 10 
flygtninge, som bliver hjulpet af 3-4 frivillige pr. dag. Det 
er dejligt for os frivillige at se glæden og stoltheden hos 
brugerne, når de drager afsted med en cykel, som de 
selv har været med til at sætte i stand. 
Vi har med Cykel-Tutten sat et ”skib i søen”, det sejler 
stille og roligt i en retning, vi ikke selv har styr på – end-
nu, konkluderer en stolt Dan Korsbæk Kristensen, som 
håber, at Cykel-Tutten kan medvirke til, at de flygtninge, 
der kommer til Svendborg, hurtigere bliver integreret i 
det danske samfund.
   

Af Margit Lolk
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De første jordbær rødmede svagt, da jeg kom forbi køk-
kenhaven. Så jeg styrtede op efter rent tøj til min gamle 
ven, fandt skelettet i udhuset – egenhændigt lavet af mig 
for flere år siden med en hel del snor og alle mine bed-
ste gamle spejderknob. Og bemærk, det holder endnu 
trods min bedre halvdels hånlige grynt. Ferieungerne 
strømmede til og jokkede rundt med fare for udslettelse 
af de par jordbær, der yderligere var dukket op og så 
blev han klædt på:

Husbondens  skriggule skjorte (så slap jeg af med den), 
en gammel  slidt blå overall fra en af ungernes barndom, 
en vest fra naboen til et teaterstykke, og et langt slasket 
tørklæde med kun enkelte rifter efter en vild cykeltur.
Så kom hovedet. Det er forskelligt fra år til år. I år havde 
jeg heldigvis gemt en punkteret håndbold. Fede tusser 
hjalp til og et fantastisk ansigt dukkede frem. Mormors 
gamle gardinfrynser blev slået på gennem gummihove-
det ind i hals-stangen og flagrede som hvide lokker yn-
defuldt om hans hals, som en smuk 70’er mandefrisure. 
Min pink ødelagte sommerhat blev clipset sammen, slået 
på bolden og fuldendte manden.

Og der stod han så! Flot fyr! Overskægget (bambus-
blade hæftet på med ståltråd) holdt kun et par dage. 
Jeg skulle selvfølgelig have malet det på. Men skjorte-
ærmerne blafrede i blæsten, uden at avisernes fylde 
i arme, krop og ben blev væk – trods gemalens spå-
domme. Jeg havde da også viklet lidt ståltråd om avis-
musklerne på hans skelet under tøjet.

Ferie-unger og nabobørn dansede rundt om ham og 

sang: "Hr. Olsen han er så uendelig smuk, han ligner en 
sød gammel ge-e-debuk…”

I begyndelsen hjalp Hr. Olsen os. Senere kunne vi se sol-
sortenes hak i de rødeste bær, når fuglene havde været 
tidligere oppe end os.  Men derfor kan de jo godt spises 
efter en gang skylning og efterhånden lagde hverken vi 
eller de mærke til ham mere. 

Men en dag stoppede vor gamle genbo og kikkede over 
hækken, hvor husbonden fredeligt gik og lugede.
”Jeg har nu ellers været lidt knotten på dig,” sagde han 
forbi skråen.
 Husbonden støttede sig til lugejernet. Det kunne jo godt 
tage lidt tid, vidste han af erfaring. 
 ”Her har jeg gået og hilst pænt ”godav” til dig, hver 
gang jeg kom forbi, men ikke så meget som kunne du 
svare mig. Og så hovski-snovski plejer du jo alligevel 
ikke at være."
Husbonden rettede sig op. Ligefrem hovski-snovski var 
han dog ikke blevet beskyldt for før. 
"Men så i går blev jeg stående og snakkede rigtigt med 
dig” fortsatte genboen” ja, og så opdagede jeg, at det 
slet ikke var dig, selv om tøjet jo nok var dit, men bare 
et fugleskræmsel. Ja, vor mor har nok ret, jeg må til at 
huske brillerne…"

Den aften så husbonden ind i sit skab og kasserede et 
par meget gamle skjorter. Diskret  gemte jeg dem.  
Hr. Olsen kan måske bruge dem næste år.

Af Marianne Mølsted

Hr. Olsen 
på besøg

Mariannes klumme
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KOMMUNALE TILBUD
GENOPTRÆNING
Trænende terapeuter, Telefon 62 23 40 40
Mandag-torsdag: 
kl. 08.00 - 10.00 og kl. 13.30 - 15.00
Fredag: kl. 08.00 - 10.00 
mail: traening@svendborg.dk

HJÆLPEMIDLER SOM F.EKS. ROLLATOR, 
BADESTOL, KØRESTOL M.M.
Hjælpemiddelterapeuter
Mail: socmyn@svendborg.dk
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 2

PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER  
SOM F.EKS. BLEER, SKO INDLÆG M.M.
Hjælpemiddelafdelingen
Mail: socmyn@svendborg.dk
Telefon 62 23 39 75 - Tryk 3

BOLIGER FOR ÆLDRE
Visitatorer
Telefon 62 23 39 90 - Tryk 4

HJEMMEHJÆLP
Visitatorer
Telefon 62 23 39 90 - Tryk 1

MADSERVICE
Visitatorer
Telefon 62 23 39 90 - Tryk 1

AKTIVITETSCENTRE
For yderligere information kontakt
Områdekontor Plejecenter Øst
Telefon 62 23 43 00
Områdekontor Plejecenter Vest
Telefon 62 23 42 00

RÅD OG VEJLEDNING OM DEMENS
Kontakt demenskonsulenterne om  
spørgsmål vedrørende demens 
telefon 62 23 39 75 - Tryk 2

Hvor skal jeg henvende mig?
Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk

KØRSEL
KØRSEL TIL LÆGE OG SPECIALLÆGE
Visitation: 
Kørselskontoret telefon 62 23 35 35
Bestilling af kørsel, Taxa telefon 70 10 21 22

SYGEHUSKØRSEL
Kørsel til behandling i Region Syddanmark
Region Syddanmark
Transport telefon 70 11 31 11

HØREKLINIKKEN OUH
Kørsel til afprøvning og justering af høreapparat
Region Syddanmark
Transport telefon 70 11 31 11 

FLEXTRAFIK/SBH KØRSEL
Kørselsordning for svært 
bevægelseshæmmede
Bestilling af ansøgning  
telefon 62 23 35 35 (findes også  
på Kommunens hjemmeside)  
Flextrafik telefon 63 11 22 55 

BUSKORT
Du kan bestille og betale bus- 
kortet på nettet eller kontakte  
Fynbus telefonisk. 
www.fynbus.dk
Fynbus telefon 63 11 22 00

✁
Hjælp til  
Digital 

Selvbetjening
når Borger- 
service er  

lukket
Hotline  

SydDanmark  
70 20 40 21

Søndag til torsdag  
kl. 15.00-21.00



Hvem tager sig af 
   hvad og hvor skal 
jeg henvende mig?

Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk

BORGERSERVICE:
•  Pas •  Kørekort

•  Helbredstillæg •  Sygesikring

•  Hjælp til digital post •  Færgekort

•  Folkeregister •  Hjælp til selvbetjening på nettet

•  Nem-id, udstedelse og hjælp til aktivering

Der findes også mange oplysninger og 
selvbetjeningsløsninger på
www.borger.dk og www.svendborg.dk

Åbningstider for personlig henvendelse:
Ramsherred 5, Svendborg

Åben: mandag - tirsdag . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00
 onsdag lukket
 torsdag. . . . . . kl. 09 - 13.00 og 14.45 - 16.45
 fredag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00

Åbningstid for telefonisk henvendelse:
Åben: mandag - onsdag . . . . . . . . . . . kl. 09 - 15.00
 torsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 16.30
 fredag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 14.00

Der er borgerservicefilialer  
på bibliotekerne:

V. Skerninge bibliotek:
Fåborgvej 53, Vester Skerninge
Følger bibliotekets åbningstider

Gudme bibliotek:
Kirkegade 14, Gudme
Følger bibliotekets åbningstider

ANMELDELSE AF FLYTNING
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

LÆGESKIFT OG NYT SUNDHEDSKORT
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

BLÅT EU-BEVIS
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

BOLIGSTØTTE
Udbetaling Danmark
Boligstøtte telefon 70 12 80 63

PENSION  
OG VARMEHJÆLP
Udbetaling Danmark
Pension telefon 70 12 80 61

SKAT
www.skat.dk 
Telefon 72 22 18 18

Hjælp til  
Digital 

Selvbetjening
når Borger- 
service er  

lukket
Hotline  

SydDanmark  
70 20 40 21

Søndag til torsdag  
kl. 15.00-21.00


